Regie Redmeijer: de wereld een beetje mooier maken
Levenshouding
Ik ben Regie Redmeijer, moeder van 2 kinderen en oma van een prachtige kleinzoon. Naast het
raadswerk, heb ik ook een reguliere baan. Al mijn hele leven wil ik iets betekenen voor anderen: in
de kerk, in het opkomen voor de armste, bij de vakbond en ook toen ik bij de Nederlandse
Spoorwegen werkte.
Omdat die levenshouding voor mij belangrijk is doe ik naast mijn baan van alles om de wereld van
mensen een beetje mooier te maken en op te komen voor mensen die dat niet zelf kunnen of
durven. Zo ben ik geïnteresseerd geraakt in politiek, een plek waar je invloed uit kunt oefenen om
het leven van Hilversummers nog beter te maken.
In de vrije tijd die ik nog over heb organiseer ik klaverjastoernooien op seizoenscamping de Franse
Kamp en ga ik met vrienden en vriendinnen naar de bingo.
Ik ben wie ik ben
Ik ben altijd wie ik ben, ik heb nooit een andere agenda dan die van de mensen die ik
vertegenwoordig. Anderen vinden mij open, eerlijk en direct. Ik heb snel compassie met anderen. Dat
maakt dat ik ernstig allergisch ben voor gekonkel, oneerlijkheid en onrecht.
Blijf in contact
Het belangrijkste in de politiek is wat mij betreft dat je in contact blijft met de mensen die je
vertegenwoordigt. Binnen veel “grote landelijke partijen” is die ruimte beperkt omdat je met
meerdere belangen zit op meerdere niveaus. Bij Hart voor Hilversum kwam ik omdat daar de ruimte
om met je achterban samen dingen te doen. Ik vind dat de communicatie met die achterban veel
breder en makkelijker is. Geen last van partijbureaus of een landelijke fractie die iets anders wil.
Gewoon met en voor de mensen in je eigen omgeving bezig zijn. Daarom koos ik uiteindelijk voor
Hart voor Hilversum.
De bal
Politiek betekent voor mij echt iets voor elkaar krijgen voor de mensen in ons Hilversum. Dat is leuk,
daar heb ik heel veel zin in. Het politieke spel en de vergaderingen horen er bij, daarbij houd ik het
echte doel dan maar voor ogen. Ik speel bij voorkeur de bal en niet de man achter de bal. Maar als de
tackel moet, dan in belang van het team!

